
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27818 
   Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού 

περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών στην 

Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέ-

ρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, προς αντιμε-

τώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, από τις 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως τις 

18.5.2020 και ώρα 06:00. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ –

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευ-

τική δήλωση αυτού.
2. Την παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), που τροποποιήθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου εβδομηκοστού τέταρτου της από 
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), 
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α’ 83).

3. Την παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού τέταρτου 
της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84).

4. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

6. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λό-

γων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, 
που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίοι καθιστούν απο-
λύτως αναγκαία την επιβολή του μέτρου του εν μέρει 
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών 
στην Επικράτεια, πέραν των ορίων της οικείας Περιφέ-
ρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, από τις 4.5.2020 και 
ώρα 06:00 έως τις 18.5.2020 και ώρα 06:00.

9. Την από 2.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνο-
ϊού COVID-19. 

10. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.27816/3.5.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο
1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού 

κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επι-
βάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως ανα-
γκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλοφορίας 
των πολιτών πέραν των ορίων της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας ή, ειδικώς στην περίπτωση της Περιφέρειας 
Αττικής, πέραν της Περιφέρειας αυτής. Ο περιορισμός 
ισχύει για το χρονικό διάστημα, από 4.5.2020 ώρα 06:00 
έως και 18.5.2020 και ώρα 06:00 και δεν καταλαμβάνει 
μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμμα-
τείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, 
βουλευτές, δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 
Αντιπεριφερειάρχες και συντονιστές αποκεντρωμένων 
διοικήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση 
των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα 
ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρι-
κό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικη-
τικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας 
και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής 
υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

2. Από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται μετακινήσεις 
των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών 
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ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να 
ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπο-
νται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά 
αναφερόμενους λόγους:

α) Μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστο-
ποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη 
ή άλλα κατάλληλα έγγραφα ή, εφόσον πρόκειται για 
αυτοαπασχολούμενο, με έγγραφη δήλωση του ιδίου.

β) Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται με 
σχετική ιατρική βεβαίωση.

γ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενών πρώτου 
ή δευτέρου βαθμού) που πιστοποιείται με έγγραφη δή-
λωση του πολίτη.

δ) Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τε-
λούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση 
της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, που πιστοποιείται με έγγραφη δή-
λωση του πολίτη.

ε) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας 
που πιστοποιείται με Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρή-
σης που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://
www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή με αντί-
γραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την 
επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων 
είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι 
Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνι-
κή Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133). Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις 
της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη των ανωτέρω 
αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγο-
νται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί
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